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1. วัตถุประสงค 

 

 เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับชําระภาษีสุรากล่ันชุมชน และสุราแชและ

ผลิตภัณฑ 
 

2. ขอบเขต 

 

 ครอบคลุมการรับชําระภาษีสุรากล่ันชุมชน สุราแช และผลิตภัณฑ การจายแสตมปสุรา 

ของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

 

3. คําจํากัดความ 

 สุรา หมายความรวมถึง วัตถุท้ังหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล ซ่ึงสามารถดื่มกิน

ไดเชนเดียวกับนํ้าสุรา หรือซ่ึงด่ืมกินไมได แตเมื่อไดผสมกับนํ้าหรือของเหลวอยางอ่ืนแลว 

สามารถด่ืมกินไดเชนเดียวกับนํ้าสุรา 
 สุราแช  หมายถึง สุราที่ไมไดกล่ันและใหหมายความรวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับนํ้าสุรา

กล่ันแลว แตมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรีดวย 

 สุรากล่ันชุมชน  หมายความวา  สุรากล่ันชนิดสุราขาว และมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด

ในประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง วิธีบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 21 

มกราคม พ.ศ. 2546 

 สุราแชและผลิตภัณฑ  หมายความวา  สุราแชชนิดสุราผลไม สุราแชพ้ืนเมือง และ

ผลิตภัณฑจากผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรี 

 เจาพนักงานสรรพสามิต  หมายความวา  เจาพนักงานสรรพสามิตซ่ึงอธิบดีแตงต้ังให

มีอํานาจและหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ประกาศกรม

สรรพสามิต เร่ือง แตงต้ังเจาพนักงานสรรพสามิตฯ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546) 
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 กรมสรรพสามิต และสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ และ

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา มีหนาท่ีควบคุม กํากับ ดูแล การบริหารงานและการจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตใหครอบคลุมและถูกตอง 
 เจาพนักงานสรรพสามิต มีหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหรือแบบขอชําระภาษี  รับชําระเงิน

คาภาษีพรอมออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูประกอบการ    

 

5. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 

 5.1  ผูเสียภาษีย่ืนแบบรายการภาษีสุรา สบ.103 แบบ สสส.1/01 และแบบ สสท.1/01 

  5.2 เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกตอง ดังน้ี 

 5.2.1  แบบรายการภาษีสุรา สบ.103 

    -  ตรวจสอบขอมูลของผูเสียภาษี เชน ช่ือ ช่ือโรงงาน ท่ีต้ัง ฯลฯ 

             -  ตรวจสอบรายละเอียดของสุราท่ีตองการเสียภาษี 

    -  ชอง “สุรา” ระบุเปนสุรากล่ัน หรือสุราแช 
     -  ชอง “ชนิดสุรา” ระบุเปน “สุราขาว” หรือ ไวน, สาโท 

    -  ชอง “ช่ือสุรา” ระบุช่ือสุราตามที่ผูรับอนุญาตแจงไว 

    -  ชอง “ดีกรี” ระบุดีกรีของสุราท่ีตองการเสียภาษีและตองเปนไปตาม  
                                  ดีกรีที่ขออนุญาตผลิตไวดวย 

 -  ชอง “ขนาดบรรจุลิตร” ระบุขนาดภาชนะท่ีบรรจุสุราตามที่ขอ 
     อนุญาต 

 -  ชอง “จํานวนภาชนะ” ระบุจํานวนภาชนะท่ีตองการเสียภาษี 

 -  ชอง “ปรมิาณสุราท่ีเสียภาษี” ระบุปริมาณสุราเปนจํานวนลิตร  

 -  ชอง “ราคาสุราตอหนวย” ระบุราคาขาย ณ โรงงานที่ผูขออนุญาต  
     ทําสุราแจงไว  

 -  ชอง “มูลคาสุรา” ใชจํานวนภาชนะ (x) ราคาสุราตอหนวย 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับชําระภาษีสรุากล่ันชุมชน 

สุราแชและผลิตภัณฑ 
 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-001 
การแกไขคร้ังท่ี : 

วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

หนาที่ :  3  จาก 7 

 

 

 -   ชอง  “อัตราภาษีตามมูลคา” ระบุอัตราภาษีตามมูลคาตอภาชนะ  

 -  ชอง “อัตราภาษีตามปริมาณหนวยละ” ระบุอัตราภาษีตามปริมาณ 
     ตอภาชนะ 

 -  ชอง “ภาษีสุรา”ระบุจํานวนที่เทียบจากชองอัตราภาษีตามมูลคาและ   
       ตามปริมาณ อัตราไหนมาก ใชอัตราน้ันมาคํานวณภาษีโดยใชจํานวน  
     ภาชนะคูณดวยอัตราท่ีมากกวา จะไดภาษีสุราที่ตองชําระ 

 -  ชอง “รวมภาษีสุรา” ระบุผลรวมของภาษีสุราทุกชนิดขนาดดีกรี  

 -  ชอง “ภาษีเพ่ือมหาดไทยจากภาษีสุรา” คํานวณจากรอยละ 10 ของ   
     ภาษีสุรา 

 -  ชอง “รวมภาษีท่ีตองชําระทั้งส้ิน” คือภาษีสุรา+ภาษีเพ่ือมหาดไทย 

 -  ตรวจสอบการระบุจํานวนตัวอักษรใหตรงกับจํานวนเงินท่ีเปนตัวเลข  
 -  ตรวจสอบการลงช่ือของผูเสียภาษี และวันเดือนป ท่ีชําระภาษ ี

            5.2.2  แบบรายการเงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ แบบ สสส.1/01 

      -  ตรวจสอบรายละเอียดขอมูลของผูเสียภาษี ช่ือ ช่ือโรงงาน ท่ีต้ัง ฯลฯ 

    -  ตรวจสอบ “รายการเงินบํารุงกองทุน” ระบุเปนคาภาษีสุราจํานวน  
                                  เทาไหร 

    -  เงินบํารุงกองทุน คิดเปนรอยละ 2 ของภาษีสุรา 

    -  ตรวจสอบจํานวนเงินสงกองทุนเปนตัวเลขและตัวอักษร 

    -  ตรวจสอบการลงช่ือของผูชําระภาษีเงินบํารุงกองทุน และวันท่ีชําระ 
            5.2.3  แบบรายการเงินบํารุงองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง

ประเทศไทย แบบ สสท.1/01 

      -  ตรวจสอบรายละเอียดขอมูลของผูเสียภาษี ช่ือ ช่ือโรงงาน ที่ต้ัง ฯลฯ 

    -  ตรวจสอบ “รายการเงินบํารุงองคการ” ระบุเปนคาภาษีสุราจํานวน  
                                  เทาไหร 

    -  เงินบํารุงองคการ คิดเปนรอยละ 1.5 ของภาษีสุรา 

    -  ตรวจสอบจํานวนเงินสงเงินบํารุงองคการเปนตัวเลขและตัวอักษร 
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    -  ตรวจสอบการลงช่ือของผูชําระภาษีเงินบํารุงองคการ และวันที่ชําระ 
     5.3  ลงทะเบียนรับเอกสาร 

     เม่ือตรวจเอกสารถูกตองแลว เจาพนักงานสรรพสามิตลงเลขรับตามทะเบียนรับ

เอกสาร ลงวันเดือนป และลงชื่อเจาพนักงานผูรับแบบ  
      5.4  การรับชําระเงินคาภาษีสุรา เม่ือลงทะเบียนรับเอกสารแลว เจาพนักงานสรรพสามิต

รับชําระเงินคาภาษีสุรา 
      5.5  ตรวจสอบความถูกตองของใบเสร็จรับเงินและลงนามในใบเสร็จรับเงิน 

      5.6  สงมอบใบเสร็จรับเงินพรอมสําเนาแบบรายการภาษี ใหผูเสียภาษี 

      5.7  เจาพนักงานสรรพสามิตจายแสตมปสุราตามดีกรี ขนาด และจํานวนตามท่ีขอชําระ

ภาษี  และลงรายการจายในทะเบียนคุมรับ – จาย แสตมปสุราแตละชนิด 
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 แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานการรับชําระภาษีสุรากลั่นชุมชน  
สุราแชและผลิตภัณฑ 

ระยะเวลาการใหบริการ 10 นาที  

ออกใบเสร็จรับเงิน

ผูเสียภาษี เจาพนักงานสรรพสามิต

ยื่นแบบ

แบบ สบ.103

แบบ สสส.1/01

แบบ สสท.1/01

ตรวจสอบแบบ

แบบ สบ.103

แบบ สสส.1/01

แบบ สสท.1/01

Yes

No

รับ

ใบเสร็จรับเงิน

และนําแสตมปสุรา

ไปใช

ชําระคาธรรมเนียม
ลงทะเบียนรับเอกสาร

สงมอบแสดมปสุรา

ลงทะเบียนคุมรับ-จาย
แสตมปสุราแตละชนิด
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6. เอกสารอางอิง 
 6.1 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
 6.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2)    

ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544  
 6.3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 4)    

ลงวันที่ 21 มกราคม 2546 
 6.4 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 5)    

ลงวันที่ 12 กันยายน 2546 
 6.5 พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย    

พ.ศ. 2550 

 6.6 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 

 

7. แบบฟอรมท่ีใช 
 

 7.1  แบบรายการภาษีสุรา  (สบ.103) 

 7.2  แบบรายการเงินกองทุนฯ (สสส.1/01) 

 7.3  แบบรายการเงินบํารุงองคกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย         

(สสท.1/01) 

 

8. เอกสารบันทึก 

 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. แบบรายการภาษี

สรรพสามิต   
(สบ.103) 
 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

ฝายจัดเก็บภาษี 5 ป  จัดเก็บเปน

แฟมแยก 
เดือนภาษี 
และเรียงตาม

เลขทะเบียน

สรรพสามิต 
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ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

2. แบบรายการเงินกองทุนฯ 

(สสส.1/01) 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

ฝายจัดเก็บภาษี 5 ป  จัดเก็บแนบกับ

แบบรายการ 
ภาษีฯ  
(สบ.103)  

3. แบบรายการเงินบํารุงองค

กระจายเสียงและแพรภาพ

สาธารณะแหงประเทศไทย 

(สสท.1/01) 

 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

ฝายจัดเก็บภาษี 5 ป  จัดเก็บแนบกับ

แบบรายการ 
ภาษีฯ  
(สบ.103)  

4. ใบเสร็จรับเงิน เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

ฝายจัดเก็บภาษี 10 ป เรียงตามวันที่ 

เลขท่ีใบเสร็จฯ 

5. ทะเบียนรับหนังสือ เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

ฝายจัดเก็บภาษี 1 ป เรียงตามวันที่  








